
 

  

Oberammergau & Sykkeltur langs Donau  

29. mai – 7. juni 2020 
 

Plussreiser inviterer til aktiv ferie langs Europas mest romantiske 

elv, Donau, i kombinasjon med pasjonsspillet i Oberammergau.  

Donau har sitt utspring i mange små bekker i Schwarzwald i 

Tysland, og bukter seg gjennom hele Sentral-Europa på sin ferd 

mot Svartehavet. Vi prioriterer elveleiets vakreste områder                                                                                                          

gjennom Østerrike, og sykler fra Linz til Wien. Etter avsluttet 

sykkeltur går ferden videre mot Oberammergau og det store pasjonsspillet. 

 

Dag 1: Fredag 29. mai: Norge – München – Linz 

Avreise fra Gardermoen kl. 10:05 og ankomst München kl. 12:15. Muligheter 

for tilslutninger fra andre byer*. Her venter bussen på oss og tar oss østover 

mot Passau på grensen til Østerrike. Derfra følger vi Donau mot Linz, 

hovedstad i delstaten Oberösterreich. Middag, velkomstsamling og 

overnatting på Hotel Prielmayerhof. 

 

Dag 2: Lørdag 30. mai: Linz – Grein (ca. 58 km) 

Etter frokost og utsjekk fra hotellet får vi utlevert våre sykler for de neste fire dagene, og starter 

sykkelturen østover langs Donau. Ved Linz er Donau – deltaet bredt og flatt, og sykkelstien tar oss gjennom 

noen populære utfluktsområder for Linz’ innbyggere. Dagen byr på mange severdigheter underveis, og for 

de spreke er det også mulighet for avstikkere f.eks. til det vakre augustinerklosteret St. Florian eller opp til 

konsentrasjonsleiren KZ Mauthausen. Dagens etappemål er den sjarmerende småbyen Grein. Her parkerer 

vi syklene og bussen tar oss videre til Emmersdorf der vi skal bo to netter på Landhotel Wachau/Hotel 

Donauhof. Middag og kveldssamling på hotellet.  

 

Dag 3: Søndag 31. mai: Grein – Emmersdorf (ca. 45 km) 

Etter frokost på hotellet tar bussen oss tilbake til Grein der syklene ble 

parkert. Fra Grein blir elvedeltaet smalere og kraftige strømmer utgjorde 

mange farer for skipstrafikken i gamle dager. Et naturlig stoppested for 

dagens lunsj kan være landsbyen Ybbs, nær slottet Persenbeug. Dagens 

etappemål igjen vårt hotell i Emmersdorf, like overfor Melk. På lang 

avstand ser vi det storslåtte benediktinerklosteret i barokkstil på høyden 

overfor byen. Middag og kveldssamling på hotellet. 



 

  

Dag 4: Mandag 1. juni: Emmersdorf – Melk – Krems (ca. 38 km) 

Dagens etappe er nok den aller vakreste biten av Donau – 

landskapet. Vi starter dagen med et besøk opp på 

benediktinerklosteret i Melk, kanskje den aller vakreste 

kulturskatten langs Donau.  

Vi sykler deretter gjennom Wachau – dalen med sine vakre 

landsbyer og storslåtte vingårder i skråningen opp fra elvebredden. 

Hele dalen, kulturlandskapet og de vakre byene Melk og Krems, ble 

i år 2000 oppført på UNESCOs liste over verdens kulturarv. 

Tvillingbyene Stein og Krems gir en stemningsfull avslutning på Wachau – dalen, og her avslutter vi dagens 

sykkeletappe. Middag, kveldssamling og overnatting på Hotel Unter den Linden. 

 

Dag 5: Tirsdag 2. juni: Krems – Greifenstein (ca. 55 km) – Wien  

Siste dag på sykkelsetet ligger foran oss, og sørøstover fra Krems i 

retning Wien brer Donau – dalen seg mer og mer ut. Vi legger inn en 

god lunsjstopp i den gamle romerske småbyen Tulln, før vi tar siste 

stekket fram til Greifenstein. Her avleverer vi våre sykler og tar 

bussen inn til Wien der vi skal bo på Star Inn Hotel Premium Wien 

Hauptbahnhof. Middag på hotellet og mulighet for klassisk konsert 

på kvelden. (Konserten er ikke inkludert i turprisen) 

 

Dag 6: Onsdag 3. juni: Wien - Oberau  

Formiddagen til egen disposisjon i Wien. Etter lunsj kjører vi vestover mot Oberammergau helt sør i 

Bayern. Vi skal bo to netter på Hotel Forsthaus i Oberau**, kun noen få minutter fra sentrum i 

Oberammergau. Middag og kveldssamling på hotellet. 

 

Dag 7: Torsdag 4. juni: Oberammergau  

Vi kjører inn til sentrum etter frokost. Det blir da god tid til å se 

seg rundt i den lille sjarmerende byen før spillet starter kl 

14.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar bussen 

oss med tilbake til hotellet vårt i Oberau. 

 

 

 



 

  

Dag 8: Fredag 5. juni: Oberammergau - Seefeld  

Etter frokost på hotellet kjører vi noen få km til Schloss Linderhof 

der vi får en guidet omvisning. Etter besøket der går turen til 

Garmisch Partenkirchen for et lunsjstopp og besøk i det kjente 

anlegget for nyttårshopprennene.  På ettermiddagen kjører vi over 

grensen til Østerrike igjen og til det kjente vintersportsstedet 

Seefeld. Her bor vi to netter midt i sentrum av byen. Middag på 

hotellet. 

 

Dag 9: Lørdag 6. juni: Seefeld  

Vi nyter en rolig dag i Seefeld. Her kan du bl.a. nyte hotellets spa-avdeling, gå turer i vakre naturomgivelser 

og i det koselige sentrum av byen. Om kvelden samles vi til middag og turavslutning på hotellet. 

 

Dag 10: Søndag 7. juni: Seefeld – München – Norge   

Tidlig frokost og avreise fra hotellet. Etter ca. to timers busstur er vi tilbake på flyplassen i München der 

vårt fly har avreise kl. 12:10. Vi lander på Gardermoen kl. 14:20. Muligheter for tilslutninger til andre 

byer*.  

 

**Forbehold om endring av overnattingsted i Oberammergau. 

Vi har samlinger om kveldene på hotellene underveis mot Oberammergau hvor turteamet forbereder oss 

til spillet vi skal oppleve mot slutten av turen. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

 

 

Turteam: 

 Geir Sandvik jobber som reisekonsulent i Plussreiser og er samtidig bussjåfør. Han har lang 

erfaring bak bussrattet i Europa på kryss og tvers.  

Kørner Høie er tysværbu, ansatt i Normisjon i Rogaland og arbeider der som vaktmester og 

forkynner. 

 

 

 



 

  

Informasjon og priser: 

 

Turpris:    kr 23.900 
Tillegg for enkeltrom: kr 2.600 

*Tillegg for tilslutning: kr 1.500 

 
Turprisen inkluderer: Fly Oslo-München tur/retur, busstransport i norsk turistbuss i henhold til 
programmet, 9 overnattinger med frokost, 9 middager, sykeleie 4 dager, billetter til pasjonsspillet i 
kategori 1, tekstbok på norsk, inngangspenger og guider i henhold til programmet, reiseledertjenester fra 
norsk turteam. 

Ikke inkludert: Øvrige måltider, drikke til måltidene, mat på flyet, konsert i Wien, forsikringer og tips. 

 
Flytider: 
29.05.2020 Oslo – München 10:05 – 12:15 SK4759 
07.06.2020 München – Oslo 12:40 – 14:50 SK4760 
 

*Tilslutninger: 
På denne turen tilbyr vi tilslutningsbilletter fra Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, 

Molde og Trondheim. Disse billettene er gjennomgående billetter der du sjekker inn på din hjemflyplass 

helt frem til München. Priser for tilslutningsbilletter er kr 1500 per person tur/retur.                                   

For andre avreisesteder, ta kontakt for tilpasset reiseopplegg og pris.  

 
29.05.2020 Kristiansand – Oslo 07:15 – 08:00  
07.06.2020 Oslo – Kristiansand 17:50 – 18:35  
 
29.05.2020 Stavanger – Oslo 08:00 – 08:50  
07.06.2020 Oslo – Stavanger 16:15 – 17:10  
 
29.05.2020 Haugesund – Oslo 07:15 – 08:05 
07.06.2020 Oslo – Haugesund 17:10 – 18:00  
 
29.05.2020 Bergen – Oslo  08:00 – 08:55  
07.06.2020 Oslo – Bergen  16:25 – 17:15  
 
29.05.2020 Ålesund – Oslo  06:55 – 07:50   
07.06.2020 Oslo – Ålesund  17:10 – 18:05  
 
29.05.2020 Molde – Oslo  06:35 – 07:30 
07.06.2020 Oslo – Molde   15:50 – 16:45  
 
29.05.2020 Trondheim – Oslo 07:15 – 08:10 
07.06.2020 Oslo – Trondheim 17:05 – 18:00  


